
Cultura

Letras Galegas
A Real Academia Galega decidiu dedicarlle as Letras deste ano 

2018 á profesora e escritora María Victoria Moreno Márquez. Estremeña de nacemento e galega de adopción, Moreno chegou 
a Galicia con tan só 22 anos para exercer como mestra. Quedou enfeitizada por unha fala e unha cultura que lle eran alleas 
pero que en pouco tempo adoptaría como propias, creando arredor delas unha ampla obra literaria na que tocou a narrativa 
-principalmente a infantil e xuvenil-, o ensaio, a poesía e a didáctica.

Moeche honrará a súa figura e tamén a nosa lingua e a nosa cultura cunha chea de actos organizados tanto polo Concello como 
polas entidades veciñais. Anotade na vosa axenda:

Xoves 17 de maio
• 11.30h. Demostración de cesteado ao vivo: O alumnado do curso de cestería que 
organiza a asociación veciñal Val de Moeche ofrecerá unha exhibición da súa arte no 
castelo, onde tamén se poderá visitar unha mostra das cousas que fixeron nos últimos meses. 
A exposición estará aberta ata o 27 de maio nos horarios habituais da fortaleza. Compóñena 
cestos, cestas, adornos para botellas, bolsos, etc. Lembramos que a veciñanza de Moeche 
ten acceso libre ao castelo co pase anual que se deberá solicitar no Concello.

• 17.00h. Música en Labacengos: Por outra banda, a A.VV. de Labacengos programou 
unha pequena homenaxe musical coa que lembrar a María Victoria Moreno. No local social 
do Ventoeiro oiremos textos da autora alternados coa música de Sara Guerreiro e Javier 
Rodríguez, voz e acordeón respectivamente do grupo tradicional Encrucillada.

Sábado 19 de maio
• 10.00h. Música no Mercado: O Mercado de Moeche naceu como referente comercial 
para os produtos de calidade da zona, pero tamén como punto de dinamización cultural. Por 
iso, neste sábado da semana das Letras, o Concello ofrece a actuación musical “Homenaxe 
aos poetas”. O artista Manoel de Felisa fai un percorrido pola literatura galega con textos 
musicalizados, empezando por Martín Códax e seguindo polos grandes poetas ata os nosos 
días, incluída Mª Victoria Moreno.

Sábado 26 de maio
• 19.30h. Castelo de Moeche “Brinca vai!” De aquí para acolá con Paco Nogueiras: 
O Castelo de Moeche volve ser escenario dunha actuación musical dirixida á rapazada a partir 
dos 3 anos xunto coas súas familias. O convidado é Paco Nogueiras co seu espectáculo “Brinca 
vai!”. Nogueiras arrastra tras de si lexións de nenas e nenos seguindo as súas letras e melodías, 
publicadas no libro-disco do mesmo nome que practicamente todas e todos teñen na casa. O 
artista dos lentes e o chapeu azul chega a Moeche da man da Rede Cultural da Deputación da 
Coruña. A entrada é gratuíta para a cativería, mentres que para as persoas adultas terá un prezo 
de 2€. Quen posúa o Carné Xove ou sexa maior de 65 anos só pagará 1 euro.

En relación coa literatura e a creación cultural en galego, informámosvos de que o Concello acaba de obter dúas subvencións da 
Consellería de Cultura para a mellora dos fondos e do equipamento da Biblioteca Municipal. Mercaranse as últimas novidades 
editoriais na nosa lingua, pero tamén outras obras, material audiovisual e electrónico.
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Na propia Biblioteca, situada no soto da Casa do Concello, hai un buzón de suxestións para que a veciñanza achegue as súas 
peticións, que se terán moi en conta. Tamén lle pediremos propostas ao alumnado do CEIP San Ramón co obxectivo de 
achegalo á biblioteca, que está aberta pola semana de 10.00 a 14.00h. e os venres tamén pola tarde, de 16.00 a 20.00h.

Deportes

V Carreira Popular Concello de Moeche
Este ano imos facer cinco edicións da nosa carreira popular. Un 
evento que cada vez conta con máis participantes, especialmente 
veciñas e veciños de Moeche. A carreira está aberta a todas as 
idades con distancias que van desde os 100 m. que deberán correr 
os nenos e nenas máis pequenas -a categoría Pitufos- ata os 6.500 
da proba absoluta, na que se encadrarán veteráns, sénior. 

A carreira ten como finalidade promocionar o deporte e un estilo de 
vida saudable. Non haberá premios en metálico, pero si agasallos 
para todas as persoas inscritas e trofeos para quen chegue antes á 
meta en cada categoría. Ademais, o evento forma parte do circuíto de carreiras Corre polo 
Norte, con probas similares en Cedeira, Cariño, Valdoviño, Cerdido, Ortigueira e Mañón.

As bases da proba popular poden descargarse de www.moeche.gal. ou da web onde se terán que facer as inscricións, 
www.prueba-t.es. O prezo da participación é de 4€ de 18 anos en diante e gratis para rapazada e mocidade menor desa 
idade. O pagamento faise a través desta mesma web.

Data: sábado 9 de xuño – Hora: 18.00h. – Lugar: saída e chegada diante da Casa do Concello 
Inscricións: ata o xoves 7 de xuño en www.prueba-t.es

Exhibición das escolas deportivas municipais
As escolas deportivas están a punto de rematar o curso e, como todos os anos, celebrarano cunha xornada festiva na que 
participará todo o alumnado mostrándonos o aprendido nos últimos 
meses. Zumba, spinning, karate, patinaxe, tenis, pilates e ximnasia 
de mantemento reuniranse no Pavillón municipal para ofrecer unha 
entretida exhibición aberta ao público. Pola noite, as persoas de 
todos os grupos pecharán as escolas cunha cea na compaña dos 
seus monitores e monitoras. Data: venres 22 de xuño – Hora: 
19.00h. – Lugar: Pavillón municipal

Escolas deportivas de verán
Unhas escolas rematan e outras comezan, precisamente, aproveitando o bo tempo do verán. O Concello volve ofertar varias 
actividades ao aire libre que se desenvolverán na piscina, nas pistas de Abade e no parque biosaudable que hai ao carón da 
casa consistorial. Todas elas comezarán na semana do 2 de xullo e durarán ata finais de agosto.

Actividades idades lugar horarios prezo

Curso de tenis ata 16 anos Pistas de Abade luns de 11 a 13 7€ un mes 
13€ dous meses

Natación infantil ata 16 anos Piscina mércores e venres 
de 12 a 13.00h.

12€ un mes 
22€ dous meses

Natación adultas máis de 16 anos Piscina luns e xoves 
de 12 a 13.00h.

15€ un mes 
28€ dous meses

Actividade física 
ao aire libre máis de 16 anos Parque biosaudable 

do Concello
martes e xoves 
de 10 a 11.00h.  actividade gratuíta

Para informarnos ou facer a inscrición podemos chamar ao 981 404 006 ou enviar un correo a daniel.feijoo@moeche.gal. 
O formulario está dispoñible no propio departamento de Deportes ou pode descargarse no apartado “Programas municipais” 
da web www.moeche.gal.
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Apertura da piscina municipal de Soutogrande
A chegada do verán tamén marca o inicio da temporada de piscina na área recreativa de Soutogrande. O vaso estará aberto 
ao público xeral desde o 18 de xuño até o 16 de setembro mantendo os mesmos horarios que en anos anteriores:

de luns a venres sábados, domingos e festivos
xuño

16 a 21.00h. 12 a 21.00h.
xullo e agosto

14 a 21.00h 
12 a 13.00h. para cursos de natación

12 a 21.00h. 

setembro
16 a 20.00h. 12 a 20.00h.

As entradas para días soltos poden mercarse no ambigú da propia piscina. Porén, os abonos hai que solicitalos na Casa do 
Concello de luns a venres en horario de 9 a 14.00h., ou ben enviándolle un correo a daniel.feijoo@moeche.gal. O carné de 
acceso entregarase despois de presentar toda a documentación requirida.

Os prezos públicos de utilización da piscina mantéñense invariables desde 2016, cando se modificou a ordenanza cunha 
baixa dos abonos familiares:

Cota de entrada pública á piscina
Menores de 3 anos gratis
Infantil (ata 12 anos) 1,50€
Entrada xeral (máis de 12 anos) 2,80€
Abono de temporada
Infantil (ata 12 anos) 15€
Persoas de máis de 12 anos 30,50€
Familiar (ata 4 persoas*) 58,50€
Familiar (a partir da 5ª persoa*) 10€

* As persoas usuarias que integren o abono familiar deberán ter unha vinculación directa entre elas, por afinidade o 
consanguinidade de 3º grao (avós/as, pai/nai, fillos/as, irmá/a, tíos/as, sobriños/as, bisavós, bisnetos)

Por outra banda, cómpre lembrar que o Concello mantén aberto ata as 14.30h. do día 21 de maio o prazo de recepción de 
ofertas para a xestión do ambigú das instalacións. Entre os cometidos da persoa ou empresa que resulte adxudicataria 
están o da apertura da piscina nos horarios sinalados, a venda de entradas, a limpeza diaria, a recollida do lixo na propia 
piscina e no resto da área recreativa, levar o bar e outros aspectos que se reflicten nas bases da licitación deste contrato que 
poden consultarse na web municipal.
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Desenvolvemento local

II Concurso de Pincho en pincho
Xa está en marcha a segunda edición do concurso co que se pretende 
dinamizar a hostalería local ademais de poñer en valor os nosos produtos 
e a nosa creatividade gastronómica. 

De Pincho en pincho desenvolverase o venres 18 de maio de 20 a 
23.00h., o sábado 19 de 11 a 15.00h. e de 20 a 23.00h. e o domingo 
20 só de 11 a 15.00h. Con cada consumición que tomemos nalgún 
dos locais participantes ofrecerannos de balde un petisco que despois 
teremos que puntuar nas tarxetas do evento, dispoñibles en todos os 
establecementos. A especialidade máis valorada polo público será a que 
leve o premio, consistente nun diploma e nun distintivo acreditativo.

Os petiscos participantes son os seguintes:
-”Ovos Irmandiños”, da Taberna Irmandiños

-”Polo en salsa de queixo”, de Casa Toñito

-”Cachopiño de lombo”, do Mesón O Campo

-”Terra, mar e lume”, de Casa Pena

-”Fabas mariñeiras”, do Restaurante Delfino 

-”Bocado de Xambas”, do Bar Xambas

-”Ubaldoviños”, do Bar Ubaldo

-”Albóndegas en salsa branca”, do Café-bar Marcial

Quen complete toda a ruta dos pinchos de Moeche tamén pode levar premio. Xa que entre aquelas persoas que selen a súa 
tarxeta en todos os locais participantes sortearanse catro agasallos: 

• 1 bono individual de persoa adulta para a piscina válido durante a temporada 2018

• 1 pase para todas as actividades culturais organizadas polo Concello durante o que queda de ano (entrada no Castelo, 
teatro, Castelo de Sons, rutas xeolóxicas, etc.)

• 2 lotes de produtos locais doados polos establecementos participantes no concurso

Como novidade, este ano haberá un bus que percorrerá o sábado 19 pola tarde-noite todos os establecementos 
-agás Delfino, que pecha ese día- facendo parada en cada un deles, facilitando desta maneira que se complete a ruta sen 
ter que preocuparse por ter que coller o coche. O bus sairá de Casa Pena ás 20.30h. e continuará o percorrido pola Taberna 
Irmandiños, o Bar Xambas, Casa Toñito, Café-bar Marcial, Bar Ubaldo, Mesón O Campo e volta a Casa Pena. Daralle varias 
voltas contiuadas a ese itinerario antes de rematar as viaxes a iso das 23.30h.

Novos servizos de bar e peixaría 
no Mercado de Moeche
O Mercado de Moeche ofece todos os sábados un pequeno espazo con produtos 
frescos, pan, empanadas e doces, flores, agasallos, produtos de horta locais, verdura 
ecolóxica, legumes, carne curada, bacallau, mel, queixo, plantas, etc. Ademais, os 
primeiros sábados de cada mes contamos coa participación dun posto de marmeladas 
e conservas artesás, zumes e salsas naturais. 

Recentemente tamén se adxudicou a xestión dos dous espazos fixos do mercado: o bar 
e a peixaría. No primeiro podemos tomar un petisco ou un aperitivo mentres facemos as nosas compras, mentres que no 
segundo temos moita variedade de peixes e mariscos frescos. Nese posto limparannos as pezas e tamén podemos facer 
encargas anticipadas por teléfono para recollelas no propio mercado.

Dentro das actividades paralelas que adoita acoller o recinto -música, exposicións, etc.- o sábado 2 de xuño estará exposta 
ao público a fotografía “Moeche en feminino”, tomada o pasado mes de marzo co gallo do Día Internacional da Muller. 
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III Feira de Gando Vacún
Estamos xa preparando unha nova edición da Feira de Gando Vacún que desde hai 2 anos se celebra no noso concello en 
colaboración co sector gandeiro. A feira, que cadra o sábado 23 de xuño, é unha cita que se enmarca na promoción do 
recinto feiral como eixo de desenvolvemento rural do municipio, pero tamén unha escusa para reivindicar o potencial que 
temos dentro do sector cárnico e leiteiro.

A principal novidade da feira é a convocatoria do I Concurso de Fotografía Feira do Gando Vacún, co obxectivo de reflectir 
a gandería e a vida no rural en Moeche. 

Ese será o lema do certame, que contará con dúas categorías:

• Foto dunha gandería: onde se pode plasmar calquera actividade asociada ao traballo diario que desenvolven as 
nosas gandeiras e gandeiros (alimentación dos animais, limpeza das cortes, pastoreo, etc.)

• Foto da vida no rural en Moeche: imaxes que deixen patente calquera modo de vida vencellado á terra ou a crianza 
de animais.

Haberá un primeiro premio por cada categoría, ademais dun premio á foto máis votada na redes. O xurado estará composto 
por profesoinais do mundo da fotografía e membros das entidades municipais

As fotografías, que han de ser inéditas, deberán enviarse entre o 1 e o 12 de xuño ao correo correo@moeche.gal 
No correo farase constar o título da imaxe e o nome da autora ou autor. Con elas farase unha galería na páxina en Facebook 
do Concello de Moeche para que o público vote por elas dándolle ao “Gústame”. 

O día da feira exporanse na nave do Mercado todas as fotografías presentadas ao concurso. Alí tamén poderemos votar nunha 
urna pola foto que máis nos guste, sumando eses votos aos “gústames” obtidos en Facebook. A entrega de premios terá 
lugar no Mercado do sábado seguinte, día 30 de xuño, ás 12.00h. As bases completas pódense consultar en www.moeche.
gal, apartado Programas municipais.

PREMIOS:
Mellor foto categoría gandería: Trofeo Irmandiña + bono rutas xeolóxicas Moeche + entradas teatro 

A porta aberta do Castelo.

Mellor foto categoría vida no rural: Trofeo Irmandiña e bono rutas xeolóxicas Moeche + entradas 
teatro A porta aberta do Castelo.

Foto máis votada nas redes sociais e na propia feira: Trofeo Irmandiña + entradas teatro A porta 
aberta do Castelo + bono individual da piscina 2018.
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Benestar Social e Igualdade 

Apertura inscricións Campamento Sementeira
Sementeira é o nome do campamento de verán que organiza o Concello para as nenas e nenos de entre 3 e 12 anos. Este 
ano o fío condutor da actividade será “A vida nas nosas vilas e aldeas”. A rapazada fará obradoiros de artesanía, xogará na 
piscina, asistirá a sesións de contacontos, visitará unha granxa, irá ao mercado, achegarase á lonxa, debuxará, cantará... e 

así ata compoñer unha oferta educativa e de entretemento con máis dunha vintena de propostas.

O Campamento Sementeira desenvolverase en dúas quendas, unha no mes de xullo e outra no mes de agosto, de maneira que as 
familias poderán reservar praza para calquera dos dous meses ou incluso para o total do programa, que finalizará o 24 de agosto.

Igual que o ano pasado, haberá dous horarios, un de 9.00 a 14.00h. e outro de 10.00 a 14.00h. Daráselle prioridade na 
obtención de praza a quen elixa a totalidade da mañá. Os prezos inclúen o almorzo de media mañá, o seguro de accidentes 
e os custes de excursións e viaxes. Son os seguintes:

Cotas para un mes 
horario de 9 a 14.00h. horario de 10 a 14.00h

1º membro da unidade familiar 70€ 60€
2º membro da unidade familiar 60€ 50€
3º membro da unidade familiar 45€ 45€

Cotas para dous meses
horario de 9 a 14.00h. horario de 10 a 14.00h

1º membro da unidade familiar 120€ 110€
2º membro da unidade familiar 95€ 85€
3º membro da unidade familiar 80€ 70€

As preinscricións deben facerse entre o 4 e o 22 de xuño na Casa do Concello, en horario de 8.30 a 14.30h. de luns a 
venres. A folla de solicitude pode descargarse da web municipal dentro do apartado “Programas municipais” ou no de “Benestar 
Social”. A matrícula neste servizo de conciliación haberá que pagala no momento en que o Concello nos confirme a praza.

Para obter máis información pode consultarse www.moeche.gal ou chamar ao departamento de Benestar social e Igualdade, 
981 404 006 ext. 1.

Entidades municipais

FESTAS DO PENTECOSTÉS EN SAN XIAO DE LABACENGOS
A Comisión de San Xiao programou unhas grandes festas con motivo do Pentecostés. Celebraranse baixo unha carpa o 
sábado 19 e o domingo 20 de maio co seguinte programa:

Sábado 19 - misa ás 13.30h. e sesión vermú con Deluxe. Pola noite este grupo alternará acuación co trío Carpe Diem.

Domingo 20 - misa ás 14.00h. e, ao seu remate, función de novo co trío Carpe Diem. Pola noite non haberá verbena.
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SAN XOÁN NA A.VV. VAL 
DE MOECHE
Aínda falta máis de un mes 
para o 23 de xuño, a noite 

do lume de San Xoán, pero na asociación veciñal do Val 
de Moeche xa teñen preparada a súa festa. Comezará ás 
19.00h. coa representación da peza “Hotel Don Pío” 
da compañía amadora Donas de Amistad, do barrio de Santa 
Mariña, en Ferrol. 

Despois do teatro, a iso das 21.00h., quen queira pode 
quedar a saltar o lume e cear liscos, costela, chourizos e 
requeixo por un prezo de 8€ para persoas socias e 12€ 
para non socias. A rapazada menor de 12 anos, gratis. As 
inscricións hai que facelas chamando aos teléfonos 981 
404 107 ou 696 944 914.

Desde a entidade veciñal tamén nos lembran que chamando 
a eses mesmos teléfonos podemos apuntarnos nalgún dos 

cursos que teñen en marcha durante o ano: 

• Cestería, os mércores de 16 a 18.00h
• Baile, os sábados de 18 a 20.00h.
• Cociña, os martes de 17.30 a 19.30h.

Nova normativa sobre limpeza de fincas para 
previr os incendios
A Xunta modificou recentemente a Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais 
introducindo unha regulamentación máis estricta en materia de limpeza de fincas forestais e de distancias tanto a vivendas 
e núcleos como a infraestruturas públicas, principalmente vías de comunicación. A nova normativa -Lei 9/2017, do 26 de 
decembro, de medidas fiscais e administrativas- publicouse no DOG do 28 de decembro de 2017 e recolle todos eses 
aspectos que cambian. 

Para un mellor entendemento do alcance da lei, a Xunta de Galicia publicou un gráfico onde aparecen reflectidas as distancias 
que debemos gardar como persoas propietarias ou usufructuarias de montes sobre os que, tal e como sinala a normativa, se 
teñen que facer labores de limpeza todos os anos antes do día 31 de maio.

Cómpre ter en conta tamén que o pasado 7 de maio o Diario Oficial de Galicia publicou a Instrución 1/2018, do 26 de 
abril, relativa ás actuacións administrativas en materia de cumprimento das obrigas de xestión da biomasa vexetal e de 
retirada das especies arbóreas que deben estar afastadas de vivendas e núcleos de poboación. 

Estas instrucións definen as competencias de vixiancia da normativa e a imposición forzosa do seu cumprimento, ademais de 
regular a posibilidade de que a Administración entre nas leiras para facer limpezas subsidiarias impoñéndolle aos propietarios 
os custes da operación, ademais da correspondente sanción. 

A normativa de Medio Rural tamén é tallante no referido a plantacións forestais -sexan do tipo que sexan- que se fixesen sen 
autorización previa en terras agrarias, algo que deberán ter moi en conta as persoas que puxesen eucalipto e outras especies 
en labradíos e, especialmente, naqueles que foran obxecto de concentracións parcelarias con finalidade agrícola.
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